Go Safe
jaarpolis

Dromen

verzekerd
het hele
jaar door!

Wij staan achter u

Go Safe
jaarpolis

Go Safe • Assistance Personen
· repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt;
· medische kosten ten gevolge van ziekte of lichamelijk
ongeval in het buitenland (geen franchise en geen
dagbeperkingen) tot € 1.000.000;
· nabehandelingskosten in België (tot 1 jaar na ongeval) tot
€ 6.200 (€ 500 voor kinesitherapie);
· medische kosten na ongeval in België tot € 3.750 (€ 500 voor
kinesitherapie);
· ziekenwagenvervoer in België tot € 200;
· dringende terugkeer:
- bij ziekte, ongeval of overlijden familielid in België;
- bij zware schade aan onroerende goederen;
· familiale bijstand bij hospitalisatie in het buitenland:
- heen/terugreis van een familielid;
- verblijfkosten van het familielid tot € 625;
· extra retourkosten na verlengd verblijf om medische redenen
of bij repatriëring van een reisgezel;
· gratis medisch advies;
· verzending geneesmiddelen;
· doorgeven dringende boodschappen;
· opsturen vervangingsbagage bij verlies of diefstal;
· artikels van eerste noodzaak bij laattijdige afgifte bagage in
het buitenland tot max. € 250;
· terugbetaling van de skipas of skilessen bij ziekte of ongeval
tot € 250;
· vertaal- of tolkkosten tot € 125;
· ingeval van terrorisme, natuurrampen of epidemies:
- de medische kosten en de repatriëring van de gekwetste
of zieke verzekerde;
- verlenging van verblijf: max. € 125/dag gedurende max. 10
dagen;
- de wijzigingskosten voor de terugvlucht;
· voorschieten van geld tot € 3.750;
· bezorgen beroepsdocumenten;
· ter plaatse brengen van een plaatsvervanger bij beroepsverplaatsingen;
· repatriëring van huisdieren;
· kosten voor dierenarts tot € 250;
· assistance bij hospitalisatie van een kind in België;
· opzoekings- en reddingskosten: onbeperkt;
· bijstand advocaat in het buitenland tot € 1.250;
· voorschieten van strafrechtelijke borgsom tot € 12.500.

De wereld staat open voor de reizigers die zich goed
verzekeren!
Dankzij onze alweer verbeterde jaarformule, met telkens een nog betere
dekking, hoeft u zich geen zorgen meer te maken wanneer u een reis
boekt. Of het nu om een individuele reis gaat, de jaarlijkse gezinsvakantie of om beroepsverplaatsingen, met de formule Full Option of met
een afzonderlijke waarborg (bijstand met of zonder voertuig, bagage,
annulering, lichamelijke ongevallen), De Europese staat achter u!
GO SAFE, de verzekering die met u meereist op al uw verplaatsingen,
365 dagen per jaar, 24 uur op 24!
GO SAFE, rust verzekerd!

Go Safe • Assistance Voertuig
Buitenland
· depannage of sleepkosten tot € 500;
· opsturen wisselstukken;
· onbeperkte repatriëring: voertuig en inzittende bij diefstal,
brand, ongeval of mechanische pech met herstelling van
meer dan 5 werkdagen;
· bewakingskosten;
· erelonen expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat;
· hotelkosten (bij herstelling ter plaatse) tot € 250/verzekerde;
· vervangingschauffeur;

Go Safe • Assistance Voertuig
België
· pechverhelping: depannage vanaf de woning of sleepkosten;
· vervangwagen indien wagen gestolen of niet herstelbaar
binnen de twee uren (maximum 5 dagen).

Bijkomende facultatieve waarborg (mits bijpremie).

Go Safe • Vervangwagen
Buitenland
Ter beschikking stellen van een vervangwagen (classe B)
in het buitenland bij panne of ongeval.
Of de terugbetaling van de kosten voor vervangend
vervoer tot € 650 en de transportkosten van de bagage
tot € 250.

Go Safe • Home Assistance
· bij een onbewoonbare woning in België tot € 125/nacht/
persoon
- de bewakingskosten;
- hotelkosten;
· overbrengen van de inboedel tot € 350;
· kosten voor een slotenmaker tot € 200.

Go Safe • Bagage
Telkens indien u de woonplaats verlaat bent u verzekerd voor
een bedrag gaande van € 1.250 tot € 5.000 per verzekerde en
dit voor volgende waarborgen:
· beschadiging, diefstal en niet-aflevering door de transporteur;
· diefstal uit het voertuig overdag;
· diefstal uit de hotelkamer of het vakantieverblijf;
· schade door brand, explosie, natuurkrachten, ...;
· diefstal met aanranding;
· kampeermateriaal;
· breken van ski’s tot € 250;
· diefstal van ski’s of snowboard tot € 250;
· beschadiging, diefstal of niet-aflevering van rolstoelen tot
€ 2.000;
· nieuwe Samsonite® reiskoffer bij onherstelbare beschadiging,
diefstal of niet-aflevering;
· artikels van eerste noodzaak bij laattijdige afgifte bagage in
het buitenland max. € 250 (niet cumuleerbaar met dezelfde
waarborg onder “Assistance”).

Go Safe • Lichamelijke Ongevallen
Verzekerde bedragen tot € 100.000 per verzekerde in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een
ongeval tijdens een buitenlandse verplaatsing.
Verdubbeling van het kapitaal overlijden bij dodelijk ongeval
van beide ouders.

Go Safe •

Annulering en
Vakantieonderbreking

PRESTIGE
Annuleringskosten
Verzekert tot max € 2.500 of € 10.000 per verzekerde de terugbetaling van de door de reisorganisator aangerekende kosten,
wanneer de reis o.a. om één van volgende redenen geannuleerd wordt:
· ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, zijn levensgezel,
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;
· overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaal-gezin,
bij hetwelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te
brengen;
· opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel;
· intrekking van het reeds toegekende verlof;
· verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit
het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;
· ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger;
· onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de persoon, gelast met de hoede van een minderjarig
of gehandicapt kind van de verzekerde;
· belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen
van of gehuurd door verzekerde;
· verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of
jurylid voor de rechtbank;
· dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
· wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen, niet mag ontvangen;
· complicaties bij de zwangerschap;
· werkverlies van één der ouders van een verzekerde student;
· diefstal van de identiteitspapieren of vervoerbewijzen binnen
de 5 dagen voor vertrek;
· noodzakelijke aanwezigheid bij een echtscheidingsprocedure;
· home- of carjacking binnen de 7 dagen vóór vertrek;
· kidnapping of verdwijning van verzekerde of een familielid
tot in de 2de graad;
· intrekken van verlof van een beroepsmilitair wegens een
buitenlandse opdracht;
· overplaatsing in het kader van het beroep van de verzekerde
die een verhuis noodzakelijk maakt;
· weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land
van bestemming;
· verplichte aanwezigheid bij overlijden of hospitalisatie van
een familielid tot in de 3de graad binnen de 15 dagen vóór
vertrek;
· diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig;
· vertraging op het moment van de inscheping bij vertrek of
tijdens een etappe;
· wilde staking op de vertrekplaats in België.

Vakantieonderbreking
In geval dat u de reis dient te onderbreken, geniet u door deze
waarborg de terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen
OF krijgt u een waardebon verhoogd met 10% voor een andere
reis, te boeken bij hetzelfde agentschap binnen hetzelfde jaar.
Dit wegens:
· ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, familielid tot de
2de graad of reisgezel;
· overlijden/hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin
waar men de vakantie doorbrengt;
· ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger;
· ziekte, ongeval of overlijden van de kinderoppas;
· belangrijke schade aan onroerende goederen van of gehuurd
door verzekerde;
· verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of
jurylid bij een rechtbank;
· oproep voor orgaantransplantatie (als donor of ontvanger);
· complicaties tijdens de zwangerschap;
· immobilisatie privé-voertuig voorzien voor de reis;
· vertraging bij inscheping.

Go Safe • Annulering
All Risks
Wanneer u deze formule onderschrijft geniet u niet alleen
van alle waarborgen van de formule Annulering en Vakantieonderbreking PRESTIGE maar kiest u ook voor een waarborg,
die u toelaat uw reis om bijna eender welke tastbare en verifieerbare reden te annuleren (bv. uw hond of kat is ziek; een
storm raast over uw bestemming in de Caraïben; eindelijk
krijgt u de zolang verwachte promotie….)
In dit geval betalen wij 75% van de door de organisator of
leverancier aangerekende annuleringskosten.

Go Safe • Vertraging
(enkel bij onderschrijving van de gecombineerde formule “Full
Option Prestige” of “Full Option All Risks”).
Bij vertraging op de eindbestemming in het buitenland worden volgende forfaitaire bedragen uitgekeerd:
Vertraging
2 uur
3 uur
4 uur
6 uur of meer

Uitgekeerde bedragen
€ 50/persoon
€ 70/persoon
€ 85/persoon
€ 100/persoon

Go Safe • Gecombineerde Formules
Go Safe Full Option PRESTIGE (Individueel of Familiaal)
Deze formule voorziet volgende waarborgen en kapitalen:
Assistance personen + Home Assistance
Bagageverzekering:
€ 2.500/persoon
Lichamelijke ongevallen:
€ 25.000/persoon
Annulering Prestige:
€ 2.500/persoon - € 12.500/gezin
Vakantieonderbreking:
€ 2.500/persoon - € 12.500/gezin
Verzekering “Vertraging”

Go Safe Full Option ALL RISKS (Individueel of Familiaal)
Deze formule voorziet volgende waarborgen en kapitalen:
Assistance personen + Home Assistance
Bagageverzekering:
€ 2.500/persoon
Lichamelijke ongevallen:
€ 25.000/persoon
Annulering Prestige:
€ 2.500/persoon - € 12.500/gezin
Vakantieonderbreking:
€ 2.500/persoon - € 12.500/gezin
Annulering All Risks:
€ 2.500/persoon - € 12.500/gezin
Verzekering “Vertraging”

Mogelijke uitbreidingen:
· assistance Voertuig(en);
· vervangwagen in het buitenland.

Go Safe
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TARIEF

Go Safe Full Option
Full Option
Prestige

Full Option
All Risks

Individueel zonder voertuig

€ 225

€ 275

Individueel met 1 voertuig

€ 270

€ 320

Individueel met 2 voertuigen

€ 300

€ 355

Familiaal zonder voertuig

€ 295

€ 400

Familiaal met 1 voertuig

€ 340

€ 445

Familiaal met 2 voertuigen

€ 370

€ 490

Voor het verzekeren van bijkomende voertuigen of de
waarborg “Vervangwagen buitenland”: zie tarieven onder
“Assistance”.

TARIEF

Go Safe Assistance
Zonder
voertuig

Met 1
voertuig

Met 2
voertuigen

Individueel

€ 90

€ 150

€ 195

Familiaal

€ 125

€ 180

€ 220

€ 25

€ 50

Bijpremie vervangwagen in
het buitenland
Per bijkomend voertuig

€ 70

Per bijkomende vervangwagen in het buitenland

€ 25

De waarborg “Vervangwagen in het buitenland” kan enkel
onderschreven worden als aanvulling op een formule met
“Assistance voertuig”.
Voor verblijven van langer dan 180 dagen in het buitenland
(studenten,expats,..), gelieve De Europese te contacteren.

Go Safe
jaarpolis

Go Safe Bagage
Verzekerd bedrag

TARIEF
Premie per persoon

€ 1.250 per persoon

€ 90

€ 2.500 per persoon

€ 180

€ 3.750 per persoon

€ 270

€ 5.000 per persoon

€ 360

TARIEF
Go Safe Lichamelijke Ongevallen
Verzekerd bedrag
€ 12.500 per persoon

Premie per persoon
€ 35

€ 25.000 per persoon

€ 70

€ 50.000 per persoon

€ 140

€ 75.000 per persoon

€ 210

€ 100.000 per persoon

€ 280

TARIEF

Go Safe Annulering en
Vakantieonderbreking
Verzekerd bedrag
€ 2.500/persoon*
max. € 12.500/gezin

Formule

Annulering Annulering
PRESTIGE
All Risks

Individueel

€ 110

€ 190

Familiaal

€ 190

€ 325

€ 340

€ 580

€ 610

€ 990

tot € 10.000/persoon* Individueel
max. € 50.000/gezin
Familiaal

* Reizen duurder dan € 2.500 of € 10.000 per persoon kunnen eveneens verzekerd worden mits het opmaken van een
tijdelijke en aanvullende polis Golden Travel Insurance.
Consulteer uw reisagent of makelaar.

Dit is slechts een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden.
Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal
enkel en alleen de volledige tekst van de verzekeringsvoorwaarden in aanmerking komen.
Deze is beschikbaar of consulteerbaar bij uw reisagent of
verzekeringsmakelaar. De bepalingen op deze folder alsook
de volledige voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2008.

1.	Go Safe Assistance
  Individueel zonder voertuig
  Individueel met 1 voertuig
  Individueel met 2 voertuigen

  Familiaal zonder voertuig
  Familiaal met 1 voertuig        
  Familiaal met 2 voertuigen

€ 3.750
  € 5.000

2. Bagageverzekering (verzekerde bedragen per persoon)
  € 1.250
  € 2.500

  € 50.000/50.000
  € 75.000/75.000

3. Lichamelijke Ongevallen (bedragen Overlijden/Invaliditeit per persoon)
  € 12.500/12.500
  € 25.000/25.000

  .......bijkomende voertuigen
  Vervangwagen buitenland

  € 2.500
  Prestige Individueel
  All Risks Individueel

  Full Option All Risks

  € 10.000
  Prestige Familiaal
  All Risks Familiaal

  

  Full Option Prestige

  .......bijkomende voertuigen
  Vervangwagen buitenland

  € 100.000/100.000

  Familiaal zonder voertuig      
  Familiaal met 1 voertuig
  Familiaal met 2 voertuigen

4. Verzekering Annulering en Vakantieonderbreking
Verzekerd bedrag:
Formule:

Formule:

5. Go Safe Formules Full Option
  Individueel zonder voertuig   
  Individueel met 1 voertuig
  Individueel met 2 voertuigen

Verzekeringsaanvraag
Agent nr: ......................................................................................................
Verzekeringsnemer:

Stempel van het agentschap

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ..........................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Verzekerden (naam en voornaam):

1 ...................................................................................................... 2 ...................................................................................................... 3 .....................................................................................................

4 ...................................................................................................... 5 ...................................................................................................... 6 .....................................................................................................
Verzekerde voertuigen (nummerplaat):

                Handtekening

1 ...................................................................................................... 2 ...................................................................................................... Bijkomend voertuig: 2 .......................................................
Aanvangsdatum: ........../........../..........                              Datum                   

Gekozen formules (aankruisen aub)

De verzekeringen zijn       
voortaan extra waakzaam
om fraude op te sporen ...

  ...bent u echter ter goeder
     trouw, dan kan u
  op ons rekenen.

Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

De ondertekening van de verzekeringsaanvraag door de kandidaat-verzekeringsnemer doet de dekking niet lopen. Het voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringsnemer, noch de maatschappij, ertoe het contract af te sluiten. De maatschappij verbindt zich evenwel ertoe het contract af te
sluiten indien zij niet binnen de dertig dagen na ontvangst van het voorstel aan de kandidaat-verzekeringsnemer haar weigering tot verzekering
of een aanvraag tot onderzoek meldt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de N.V. De Europese Tweekerkenstraat 14 te 1000 Brussel, verklaart:
- onderhavige gegevens hebben als doel het contract correct op te stellen zoals gevraagd door de voorsteller.
- elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht de hem betreffende gegevens uit het bestand op te vragen of de onjuiste gegevens te
laten verbeteren.
- om dit recht uit te oefenen richt de betreffende persoon een gedateerde en getekende aanvraag naar de dienst “bestanden” van de maatschappij.
- bovendien mag hij het openbaar register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer raadplegen (wet van 8.12.92).

GO SAFE BIEDT U VOLGENDE UNIEKE WAARBORGEN
Een onbeperkt aantal reizen per jaar
Een wereldwijde dekking
24 uur op 24
Privé- en zakenreizen
Annulering “All Risks”
Assistance voertuig aan huis
Waarborg Terrorisme

Voor alle inlichtingen:
tel: +32 (0)2 220 34 11
fax: +32 (0)2 218 77 62
travel@europese.be
www.europese.be

Stempel van het agentschap of makelaar

DE EUROPESE NV
Tweekerkenstraat 14 - 1000 Brussel
België
Onderneming toegelaten onder code 0420
KBO 0403.269.382 RPM Brussel

Lid van E.T.I.G.

